
 دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی

 قانون موادخوردنی، آشاميدنی، آرایشی و ١٣ آیين نامه اجرایی قانون اصالح ماده ٢این دستورالعمل در راستای اجرای ماده 

 به منظور کنترل وپيشگيری از انتقال عوامل بيماری به مواد خوردنی آشاميدنی و سایر اشخاص ١٣٧٩بهداشتی مصوب آذر ماه 

وهمچنين تبيين  شرایط و نحوه صدور کارت معاینه پزشکی برای متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، حمل و نقل و 

توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی تهيه گردیده است. 

بخش اول: کليات 

 )  تعاریف :١ماده

-        مراکز: به کليه مراکز تهيه، توليد، نگهداری، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی گفته می 

شود. 

 آیين نامه بهداشت محيط  می باشد . ١-        اماکن: منظور کليه اماکن عمومی مشمول بند ج  ماده 

-        وسائط حمل و نقل : به وسائط نقليه حامل موادخوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی گفته می شود. 

-        چک ليست: به فرم گواهی معاینات و آزمایشات بالينی متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، توزیع، عرضه ، 

فروش و وسائط حمل و نقل  موادخوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن  عمومی چک ليست گفته می شود. 

-        کارت : منظور کارت معاینه پزشکی است که برای افراد مشمول قانون، مطابق  همين دستورالعمل  صادر می شود . 

  ) افراد مشمول اخذ کارت معاینه پزشکی:٢ماده 

کليه متصدیان، مدیران و کارکنان مراکز ، وسائط حمل ونقل و اماکن ملزم به اخذ کارت معاینه پزشکی می 

اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در مراکز و اماکن شاغل بوده ليکن با مواد تبصره:باشند. 

خوردنی،  آشاميدنی،  آرایشی و بهداشتی تماس مستقيم ندارند مستثنی از لزوم اخذ کارت معاینه پزشکی می باشند. 

 )  مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی:٣ماده 

    مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی برای اشخاصی که در تهيه، فراوری ، آماده سازی و پخت موادغذایی مانند آش، حليم، پلو، 

چلو، خورش، ساندویچ، بستنی، آبميوه، شيرینی، نان، نقش دارند به مدت شش ماه و سایر اشخاص یک سال است. 



 در صورت مشاهده عالیم بيماری در افرادی که دارای کارت معاینه پزشکی با مدت اعتبار قانونی هستند، آن افراد باید :١تبصره 

بنا به تشخيص بازرس بهداشت محيط و پزشک، نسبت به تمدید اعتبار کارت اقدام نمایند. 

 متصدی و مدیران اماکن و مراکز موظفند در صورت مشاهده عالیم بيماری قابل انتقال ضمن جلوگيری از ادامه فعاليت :٢تبصره 

افراد مشکوک به بيماری آنها را به مراکز بهداشتی درمانی محل هدایت نمایند . 

 ) مرجع صدور کارت:۴ماده 

مرجع صدور کارت معاینه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان/ مراکز بهداشتی درمانی، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی می باشد. 

 ) آزمایشگاه بالينی:۵ماده 

     مرجع قانونی انجام آزمایشات بالينی موضوع این دستورالعمل، آزمایشگاههای تشخيص طبی مراکز بهداشت شهرستان/ 

مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و آزمایشگاههای تشخيص طبی خصوصی دارای مجوز از وزارت بهداشت می 

باشد. تصميم گيری در مورد اولویت در انتخاب آزمایشگاه (بخش دولتی یا بخش خصوصی ویا هردو) به عهده هيئت امنای 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی منطقه می باشد . 

 )  وجود کارت در محل کار:۶ماده 

  کليه متصدیان و مدیران موظفند کارت معاینه پزشکی خود و سایر کارکنان را در محل مناسب در معرض دید عموم نگهداری 

نمایند و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت به آنها ارائه نمایند. عدم ارائه کارت به بازرسين بهداشت محيط به منزله نداشتن کارت 

می باشد. 

 ) اتباع خارجی :٧ماده 

صدور کارت معاینه پزشکی برای اتباع خارجی در صورتيکه مجوز اقامت و مجوز فعاليت در داخل کشور را از مراجع ذیربط داشته 

باشند با اخذ کپی مجوز های مذکور بالمانع است. 

 معاینات بالينی و آزمایشات الزم در صورت نياز مشابه اشخاص ایرانی است. تبصره:

  

  



  

 ) فرمت کارت معاینه پزشکی :٨ماده 

کارت معاینه پزشکی باید مطابق فرمت  تعيين شده  صادر شود. رنگ کارت معاینه پزشکی که مدت اعتبار آن شش ماهه است 

سبز و کارت معاینه پزشکی که مدت اعتبار آن یک سال است به رنگ آبی چاپ و صادر شود. 

 بخش دوم: معاینه و آزمایشات

 ) چک ليست:٩ماده 

 معاینات پزشکی باید مطابق چک ليست گواهی معاینات و آزمایشات بالينی پيشه وران مراکز و اماکن انجام شود. 

: پزشک شخصًا مکلف به انجام معاینه و تکميل چک ليست مذکور می باشد. ١تبصره

 نصب عکس جدید از متصدی و کارکنان در محل الصاق عکس چک ليست الزامی است. :٢تبصره 

 )  کشت مدفوع:١٠ماده 

 کشت مدفوع برای متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و آشاميدنی و 

افرادی که تماس مستقيم با ماده غذایی دارند از نظر سالمونال و شيگال الزامی است. 

 ) آزمایش مستقيم  مدفوع:١١ماده 

  آزمایش مستقيم  مدفوع  برای متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و 

آشاميدنی باید در سه نوبت انجام شود. 

 در صورت نياز ،آزمایشات مربوط به سل براساس معاینه بالينی و نظر پزشک برای متصدیان مراکز و اماکن انجام شود. )١٢ماده 

  در صورت وجود عالئم بيماری ایدز و هپاتيت در افراد شاغل در آرایشگاه و مراکز مشابه پزشک مکلف است نسبت به )١٣ماده 

معرفی افراد جهت انجام آزمایشات مربوطه اقدام نماید .در صورت مثبت بودن نتيجه آزمایش ، مداخله فقط در حد ارائه آموزش 

مداوم می باشد . 

  



  

شماره سریال                                  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

          دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کد واحد صنفی :                                                       معاونت بهداشتی 

 کد کارت معاینه پزشکی :                            مرکز بهداشت شهرستان 

 کارت معاینه پزشکی

  
  

 محل الصاق عکس

  

 
 

 ........................................... با شماره کد ملی............................................ به استناد معاینات و 
آزمایشات شماره ............................ مورخ ..................... فعًال از نظر بيماریهای واگيردار سالم و اشتغال 

نامبرده در مراکز تهيه و توزیع و فروش موادغذایی/ اماکن عمومی   بالمانع است. 

  

مسئول بهداشت محيط ................................                       رئيس مرکز ...................................... 

  

 این کارت تا تاریخ ............................  اعتبار دارد
  

   نکات بهداشتی

·         اخذ کارت معاینه پزشکی قبل از شروع به کارالزامی است . 

·         اخذ گواهينامه آموزش بهداشت عمومی قبل از شروع به کارالزامی است . 

·         رعایت مستمر بهداشت فردی (کوتاه نمودن ناخن دست ، شستن مرتب دست با آب و 
صابون مایع واستحمام) الزامی است . 



·         پوشيدن لباس کار مناسب و به رنگ روشن در حين کار الزامی است . 

·         استفاده از کاله و لباس کار مناسب در حين تهيه و پخت مواد غذایی الزامی است . 

·         استعمال دخانيات در حين کار ممنوع است 

  تذکرات: 

-     این کارت صرفًا جهت نگهداری در محل کار و ارائه به بازرس بهداشت محيط بوده و ارزش ١
دیگری ندارد. 

-   دارنده این کارت موظف است به محض ابتالء به بيماری واگيردار سریعًا به نزدیکترین مرکز ٢
بهداشت مراجعه کند. 

-     در صورت عدم تمدید کارت معاینه پزشکی پس از انقضای تاریخ اعتبار برخورد قانونی صورت ٣
می پذیرد 

  

  

 .         ·

  

  

  

  

  

  

  

  



  

گواهی معاینات و آزمایشات بالينی پيشه وران مراکز تهيه، توليد و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی 

جهت صدور کارت معاینه پزشکی 

  

کد واحد صنفی: ....................................... 

تاریخ معاینه : ........................................ 

نام: ................ نام خانوادگی: ............................کد ملی ............................  نام پدر: ........................ 
                           تاریخ تولد: .................. شغل: ..................... آدرس محل کار: 

 ...........................................................................................

 تلفن محل کار: ...........................................
-   سوابق بيماری ١

 o         بثورات جلدی o        کچلی o        دفع کرم o         آميبياز  o           سل oحصبه  

 oژیاردیاز 
 -   شکایات بيمار:٢

 الف. تنفسی:
 oترشحات بينی  oتنگی نفس  oخلط   oسرفه 

 ب . پوستی:
 oکچلی  oضایعات ناخن  oبثورات جلدی   oخارش 

 ج . گوارشی
 oسوزش سر دل  oاسهال  oتهوع  oبی اشتهایی 

   oخارش مقعد  oدل پيچه  oدل درد 
 -   یافته های بالينی٣

 حلق: .................       ریه : ............................ الف. تنفسی:
 مو و ناخن : .......................................... ب . پوست:

 شکم: ................      مقعد: ........................... ج . گوارشی:
 -   آزمایشات مورد نياز با تشخيص پزشک:۴

 oبررسی پوست از نظر شپش  oعکس ریه  oآزمایشات خلط باتوجه به تاریخچه بالينی 
 oکشت مدفوع*  oآزمایش مدفوع*  oبررسی پوست از نظر گال 

-   اظهار نظر پزشک: ۵

نام و نام خانوادگی پزشک: ............................... تاریخ : ........................ امضاء و مهر نظام 
پزشکی:.......................... 



  

* برای متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و 
 آشاميدنی اجباری است

       

 بنا به تشخيص پزشک انجام آزمایشات دیگر عالوه بر آزمایشات مذکور برای پيشگيری از انتقال بيماریهای  واگير الزامی )١۴ماده 

است. 

 دریافت نمونه مجدد برای افرادی که تحت درمان بيماریهای  انگلی و روده ای هستند باید یک هفته بعد از قطع درمان )١۵ماده 

صورت گيرد . 

بخش سوم: هزینه و وظایف 

 )  هزینه معاینه بالينی و انجام آزمایش:١۶ماده 

   دریافت هزینه های مربوط به معاینه بالينی و انجام آزمایش برابر دستورالعمل و تعرفه های ابالغی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی است . مبالغ مذکور جزو درآمد های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوده و هر 

گونه تصميم گيری در مورد نحوه ی  اخذ و هزینه آن به عهده هيئت امنای دانشگاه می باشد . 

 )  هزینه صدور کارت معاینه پزشکی:١٧ماده 

   دریافت هزینه صدور کارت معاینه پزشکی و شماره حساب واریزی برابر بخشنامه های وزارت بهداشت و مطابق قانون بودجه در 

هرسال خواهد بود و جزو درآمد های اختصاصی وزارت متبوع    می باشد. 

 ) وظایف:١٨ماده 

-    وظيفه معرفی افراد مشمول به پزشک و صدور کارت معاینه پزشکی به عهده بازرس بهداشت محيط و  وظيفه انجام معاینات ١

بالينی به عهده پزشک می باشد. 

-     مسئول صدور و امضاءکنندگان کارت موظفند قبل از صدور و امضاء آن، چک ليست معاینه و نتایج آزمایش را رؤیت نمایند . ٢

-     بازرس بهداشت محيط مکلف است تا زمان انقضای اعتبار کارت معاینه پزشکی مستندات مربوطه(چک ليست معاینه و نتایج ٣

آزمایشات)را در پرونده امکنه نگهداری نماید. 



-     نظارت عاليه بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ۴

درمانی است. 

 


